සාඛ්යමය ලංවදපමර්තවම්න්තුව
2014 ලංජූලි ලං ස ලං09 ලංව නි ලංදිය

ශ්රී ලංකා ම ලං බ ලංංකාව  ලං
ශ්රී ලංකා ම ආ ලං්ථික   ලංබම ලංා මස ලංාායමන ප ලංර මනන ප  ලං- ලං2014
ඉාග්රීසි, ලංසිාබක ලංබම ලං ෙ ළ ලංපිටපත් ලංඅ කවි  ලංාඳබම ලංනිවත් ලං ොට ලංඇත
ශ්රී ලංකා ම ලං

 ලංබ ාකුව, ලංඑහි ලංවමර්ෂි  ලංප්ර මනයක්  ලංවය ලංශ්රී ලංකා මවේ ලංආර්ථි  ලං ම ලංස මජ ලං

සාඛ්යමය ලං - ලං 2014” ලං ප්ර මනයවකහි ලං 6 ලං වවනි ලං වවළු  ලං ද න් ලං නිකුත් ලං ර ලං ඇත. ලං  ලං වසර්  ලං
පමසම ලං ව

 ලං ප්ර මනයක ලං ගින් ලං වේනගුණක, ලං ජයග යක ලං ස  ලං ශ්ර  ලං බක මක, ලං ජමික  ලං

ගිණුම්, ලං ෘෂි ර් ක, ලං ර් මන්ත, ලංමික ලංස  ලංව ටුප්, ලංජමතයන්තර ලංවවවඳාම  ලංස  ලංූලකය ලං
ටයුතු, ලංප්රමග්ධන ය ලංස  ලංූලකය ලංවවවඳාවපොඳ, ලංරමජය ලංූලකය, ලංබ ාකු ලංස  ලංූලකය ලංආකතය, ලං
ප්රවම යක ලං ස  ලං ස මජ ලං ආර්ථි  ලං වසවම ලං කයමී  ලං ශ්රී ලං කා මවේ ලං ආර්ථි  ලං

ම ලං ස මජ ලං

තත්ත්වක ලංපිළිබිඹු ලංවය ලංපුළුල් ලංපරමසකකින් ලංයුත් ලංදර්න  ලංව න්  ලංඅවයකුත් ලංරටවල්වක ලං
වතෝරමගත් ලං ආර්ථි  ලං ස  ලං ස මජ ලං දර්න  ලං ද ලං නිකුත් ලං

රනු ලං ක වේ. ලං එව න් , ලං

ජයවල්ඛ්ය ලං ම ලං සාඛ්යමවල්ඛ්ය ලං වදපමර්තවම්න්තුව ලං ගින් ලං පවත්වය ලං කද ලං ආදමකම් ලං ම ලං
විකදම් ලං පිළිබා ලං සමී් ෂණකන්වගන් ලං වසොකමගත් ලං ශ්රී ලං කා මවේ ලං වනවය ලං තත්ත්වක, ලං
දරිද්රතමවක ලං ස  ලං කුටුම්බ ලං ක් ෂණවකට ලං අදමඳ ලං වතොරතුු  ලං ද ලංව හි ලං ඇතුඳත් ලං ර ලං ඇත. ලං
තවද, ලං ස මජ ලං ආර්ථි  ලං තත්ත්වකන්, ලං පවත්යම ලං මික ලං අනුව ලං දඳ ලං වේශීක ලං නිෂ්පමදිතක, ලං
ෘෂි ර් ක, ලං පශු ලං සම්පත්, ලං ජක ලං පරිව ෝජයක, ලං විවේන ලං වසවම ලං නියු් ිකක ලං ස  ලං ව විලි ලං
ර් මන්ත ලං අානවේ ලං ශ්ර  ලං බක මක ලං ස  ලං නිෂ්පමදයක ලං ව නි ලං ූලලි  ලං ආර්ථි  ලං

විචකයකන්වග්ධන ලං පඳමත් ලං ්ටටමින් ලං සවිස්තරමත්

 ලං වතොරතුු  ලං ද ලං ව

 ලං ප්ර මනයවකහි ලං

ඇතුඳත් ලං වේ. ලං දත්ත ලං වින්වල්ෂණක ලං රන්යන්වග්ධන ලං විවි  ලං අවනයතමවකන්ට ලං ග කවපය ලං
අන්දමින් ලං අනුඛ්ණ්ඩිත ලං වනවකන් ලං ස  ලං
ප්ර මනයවකහි ලං දත්ත ලං දදිරිපත් ලං

මකවශ්රණි/හර රස් ව ලං වනවකන් ලං ව

 ලං

ර ලං ඇත. ලං ආර්ථි වේ ලං වත් න් ලං ප්රවණතමවකන් ලං

දෑරී ට ලං උප මරීවය ලං වතොරතුු  ලං රමශික්  ලං ව හි ලං අවාගු ලං වී ලං ඇික ලං අතර, ලං ව

 ලං

ප්ර මනයක ලං වයවසමක කන්ට, ලං ප්රිකපත්ික ලං සම්පමද කන්ට, ලං පර්වේෂ කන්ට, ලං
ගුු වු න්ට, ලංශිෂයකන්ට ලංස  ලං

ජයතමවට ලංදතම ලංප්රවකෝජයවත් ලංවනු ලංඇත. ලං

පිටපත  ලං මික ලං ු . 00ර= ලං ්  ලං වය ලං අතර ලං සා ක, ලං වද ඳ ලං ස  ලං දාග්රීස ලං කය ලං
තුවයන්  ලං මුද්රණක ලං ර ලං ඇික ලං ව

මෂම ලං

 ලං ප්ර මනයක අා  ලං 58, ලං ශ්රී ලං ජකවර් යපුර ලං මවවත්, ලං

බ ාකු ලංවිදු ලංපිවකවසහි ලංපිහිටි ලංශ්රී ලංකා ම ලං

 ලංබ ාකුවේ ලංසන්නිවේදය ලංවදපමර්තවම්න්තුවේ ලං

විකුණුම් ලං වුළුව, ලංච ත ම් ලංවීී වේ ලං“The Central Point” වගොවය ගිල්ක, ලංශ්රී ලංකා ම ලං

 ලං

බ ාකුවේ ලං මතර, ලං මතවල්, ලං කමපයක, ලං ත්රිකුණම කක ලං ස  ලං අනුරම පුර ලං පිහිටි ලං පඳමත් ලං
මර්කමක ලංස  ලංදිවයිවන් ලංප්ර මය ලංවපොත් ල්වලින් ලංමික ලංී  ලංගත ලං කික. ලං
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